
Clubcompetitie Nederlandse Chow Chow Club

1. Jaarlijks worden gehuldigd via een presentatie in het Clubblad en op de website en met
de uitreiking van een onderscheiding op een NCCC evenement:
1. Chows van het jaar (samengesteld uit 2 en 3) 1-10
2. Reuen van het Jaar 1-10
3. Teven van het Jaar 1-10
4. Fokreu van het Jaar 1
5. Fokteef van het Jaar 1
6. Fokkers van het jaar 1-5

2. Voor de competities 1 t/m 3 geldt: eigenaar van de hond is lid van de NCCC.
Voor competitie 4 geldt: de reu voldoet aan het NCCC VFR en de eigenaar is lid van de
NCCC.
Voor competitie 5 geldt: de teef is in bezit van een NCCC Clubfokker.
Voor competitie 6 geldt: Fokker van de hond is Clubfokker van de NCCC

3. Voor de puntentelling van de individuele honden (competities 1-3) gelden de som van
de vier beste resultaten van het jaar behaald op een Nederlandse CAC of CACIB
tentoonstelling voor alle rassen, en op de KCM van de NCCC.

4. Voor de Best Fokreu en de Beste Fokteef (4-5) telt de som van het beste resultaat op
bovengenoemde tentoonstellingen van drie zonen/dochters.

5. Voor Beste Fokker telt de som van het beste resultaat op bovengenoemde
tentoonstellingen van drie honden met zijn/haar kennelnaam. Deze honden hoeven dus
niet in het bezit te zijn van NCCC leden.

6. De puntentelling gaat als volgt.
BOB/CAC 10 punten
BOS/CAC 9 punten
ResCAC 7 punten
Uitmuntend zonder (res)CAC 5 punten
Zeer Goed 3 punten
Goed 1 punt

7. Daarbovenop komen voor de BOB, BOS en resCAC winnaars nog punten afhankelijk
van het aantal deelnemende Chows, exclusief baby’s en puppy’s.
0-5 0 punten
6-10 1 punt
11-15 2 punten
16-20 3 punten
21-25 4 punten
26-30 5 punten
31-35 6 punten
et cetera
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